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  حول ةتدريبيشة مذكرة توضيحية ور 

ي نموذجاالمراقبة الفنية لألعمال الميدانية
ون   : التعداد االلكتر

 2022 ب آ / اغسطس 15-24

 

 مقدمة .1

   المراقبةتهدف عملية 
  جمع البيانات  عند استعمال التقنيات الجديدة الميدانية والمكتبية للعمل اإلحصائ 

ف 

تباع كافة القواعد والتعليمات المتعلقة بالعمل بخصوص اإىل التأكد من قيام جميع العاملي   بدورهم بدقة 

، إضافة إىل   
  تجاوز اإلشكاليات الممكن الميدائ 

، والتأكد من صحة استيفاء مواجهتها اثناء العمل الميدائ 

عند استعمال التقنيات الجديدة  الميدانيةراقبة االعمال تكتس  المو  . مقابلة المستجيب البيانات وتحقيق

  المساعدة عىل اكتشاف ما يمكن أن يقع فيه أهمية بالغة 
  من أخطالباحثون ف 

  العمل الميدائ 
وتناقل ، اء ف 

كما أن تكثيف   ا. وتضمن شموليتها وجودته البيانات من الميدان اىل المركز بصورة امنة تحفظ البيانات

  الميدان يساهم 
  األيام األوىل للعمل من قبل جميع العاملي   ف 

  بشكل كبي  المراجعة الميدانية السيما ف 
ف 

  معالجة األخطاء 
مجة اإلعالمية تالفيها الحقا. وبقدر و مبكر وقت ف    مرحلة الير

أخذ االحتياطات الالزمة ف 

ات    ربما والتدريب عىل استعمال التجهي  
ة من األخطاء الت    نسبة كبي 

تحتاج إىل وقت وجهد سيمكن تالف 

ين لو لم     ها وتصويبها حيوتصح يتمكبي 
 . حي   الف 

  هذا اإلطار 
  وكيفية  ،وف 

وئ  سيتم تنظيم ورشة تدريبية عن بعد حول الموضوع من خالل التعداد االلكي 

  ومراقبته و 
ضمان امن ورسية البيانات التخطيط لتجاوز اإلشكاليات المرتبطة بمتابعة العمل الميدائ 

  التخطيط وإنجاز االعمال الميدانية. وسيتم تنظيمه
ا عىل المجمعة وتحديد األدوار لكل المتدخلي   ف 

 :  مرحلتي  

   
وئ  كي   عىل المراقبة الفنية للعمل  المرحلة االوىل  وستخصص للتعداد اإللكي 

بجميع مكوناته والي 

،  
 الميدائ 

  مجال التعداد  
  المنطقة العربية ف 

المرحلة الثانية وستخصص لتقديم التجربة األردنية وه  األوىل ف 

  وكيف تم التخطيط له من حيث المراقبة 
وئ  . االلكي   

 الفنية للعمل الميدائ 

 هداف الورشةأ .2

في   الميدانيي   من مهارات فنية واساليب عمل  تهدف هذه الورشة اىل تمكي   رؤساء المشاري    ع االحصائية والمشر

لضمان انجاز االعمال الميدانية طبقا للمعايي  االحصائية المعروفة قصد رفع نجاعة العمل  محددة واليات

  
  تطوير جوبالتاىل  الميدائ 

  البراز هذه االشكاليات  . ودة االنتاج االحصائ 
وئ  كي   عىل التعداد االلكي 

وسيتم الي 

 . وكيفية معالجتها 

 محاور عمل الورشة .3

 تغط  ورشة العمل المواضيع التالية: س

  : ي
 
ون ي التخطيط للتعداد االلكتر

 
ون ات التقنية للتعداد االلكتر  التجهت  

 امج المطل  بجميح مراحلةوبة لتنفيذ التعداد تحديد التر

  امج المطلوبة ي  إلدارةتحديد التر
 
 وتنظيم العمل الميدان

  ي
 
ون ي مجال التعداد االلكتر

 
 التجربة األردنية ف

 



 

2 

 

 الفئة المستهدفة .4

امج اإلعالمية رؤساء المشاري    ع االحصائية تستهدف هذه الورشة    الير
في   الميدانيي   والمختصي   ف   والمشر

  المكاتب اإلحصائية 
 . الوطنية العربيةالعاملي   ف 

ون   .5 اء والمحاض   الختر

ات والتدريب  اء من دائرة االحصاءات العامة االردنيةيقدم المحاض     . خير

ة  .6  الفتر

 : مرحلتي   تنظم الورشة عىل 

  2022اغسطس / آب  18-15المرحلة االوىل  من  
وئ  بجميع مكوناته  ، وستخصص للتعداد اإللكي 

،  
كي   عىل المراقبة الفنية للعمل الميدائ 

 والي 

  2022اغسطس / آب  24-22المرحلة الثانية من   
وستخصص لتقديم التجربة األردنية وه  األوىل ف 

  
وئ    مجال التعداد االلكي 

تم التخطيط له من حيث المراقبة الفنية للعمل  وكيف المنطقة العربية ف 

 .  
 الميدائ 

 التدريبأسلوب  .7

  يستخدام التطبيقMicrosoft team  الجهات ويمكن تحميله من خالل الرابط الذي سوف يبعثه

 المتضمن دعوة االنضمام اىل الجلسة.  المنظمة

  ات نظرية وتطبيقات عملية ومناقشات تفاعلية عن بعد التدريب عىليعتمد أسلوب  عرض محاض 

 هُيمنح المشارك شهادة مشاركة ترسل له عىل عنوان 

  ة عىل الساعة  صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 11:00صباحا بتوقيت غرينتش  8:00تبدأ المحاض 

  تسجل وقائع الورشة وترفع المادة التدريبية واالفالم بعد انتهاء الورشة عىل قناة األفالم الخاصة بالمعهد

www.viemo.com   ة عىل موقع المعهد شوصفحة الورwww.aitrs.org ، 

  فتح الجلسة قبل
ُ
 لضمان الدخول وتجاوز المشاكل التقنية إن وجدت،دقيقة  15ت

  :بريد: 00962780783250يمكنكم التواصل مع السيد حيدر الجنائر  هاتف ،hayder@aitrs.org 

، وبريد المعهد moataz@aitrs.org، بريد 00962795093884أو السيد معي   عماشة 

info@aitrs.org   مؤسستكم لحل المشاكل كما يمكن االستع  
 
انة بقسم تكنولوجيا المعلومات ف

 . التقنية

  حيث ُيرسل الرابط الورشةالحقا وقبل موعد للجلسات تزويد المشاركي   برابط التسجيل والدخول ،

  استمارة التسجيل الواردة إىل المعهد،
  للمشارك المثبت ف 

وئ  يد اإللكي   عىل الير

  ة من قبل المشاركي   مشتقييم الور،  
وئ   ن خالل استبيان إلكي 

 ترسل  ،ُيمنح المشارك شهادة مشاركة  
وئ  يد االلكي    استمارة المثبت لدى المعهد ه عىل عنوانله بالير

ف 

 . PDFبصيغة التسجيل، 


